PŘIHLÁŠKA – Young Film Camp
(Praha, 11. – 15. 7. 2022)
Osobní údaje účastníka
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště (včetně PSČ):
Telefon:
Email:
Kontakt na zákonného zástupce účastníka
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ):
Telefon:
Email:
Zdravotní omezení účastníka (vč. alergií, diet apod.)

Pro účastníka:
Jaké filmy máš rád/a?

Chodíš do kina a na jaké filmy v poslední době?

Sleduješ seriály, krátké filmy, jiná vida a jaká?

Co bys rád/a dělal/a na CAMPu? (natáčel/a, hrál/a, stříhal/a, režíroval/a)

Kde ses o nás dozvěděl? Co tě nejvíc zajímá na filmu?

Prohlášení rodičů
Přihlašuji závazně své dítě na Young Film Camp a souhlasím s cílem a programem akce. Budu
respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněného „Posudku o
zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ od lékaře nebude účastník na akci přijat
(+ prohlášení zákonného zástupce o bezfinfekčnosti). Souhlasím s tím, že v průběhu YFC bude
pořadatel provádět foto a video dokumentaci a vytvořený materiál může zveřejnit pro reportážní,
pedagogické a jiné účely související s akcí.
Účast na YFC předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování řádu a pokynů
vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky po domluvě s rodiči i
vyloučením z akce.
Cena a storno
a) Cena Young Film Campu je 3200,- Kč | zahrnuje celkový pobyt a obědy
b) Storno podmínky: zrušení 60 dní předem – vrácení 100% z ceny, zrušení 59-30 dní předem
– vrácení 75% z ceny, 29-15 dní předem vrácení 50% ceny, 14 dní a méně – vrácení 25%
ceny, v době konání akce 0%. V případě vládních omezení (nemožnost konání akce vlivem
vládních opatření) vracíme 100% z ceny. V případě prokazatelné nemoci uchazeče lékařem
v době konání akce vracíme také plnou částku.
Podepsanou přihlášku odešlete na email pořadatele nascanovanou či ofocenou.
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